INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA CUP

(17/04/17 –30/04/17)
Activitat del Grup Municipal
Setmana de preparació de possibles mocions de cara al ple de la segona setmana de maig.
Treballem en diferents espais de treball en aquest sentit. Al llarg de la setmana es prepara també
tot el que fa referència a la moció de confiança que propugna la CUP per tal de conformar govern
alternatiu amb ERC, PSC i Ara; seguint aquest fil, durant la setmana es fa reunió amb el PSC per
valorar possibilitats al respecte.
Durant la setmana la CUP es reuneix amb diversos col·lectius per tal de preparar diferents
actuacions de cara al futur més immediat i preparar línies de treball de cara a campanyes i
peticions de particulars i col·lectius.
La CUP atén peticions logístiques per part de diferents col·lectius que ho demanen per tal de
facilitar els tràmits amb l'Ajuntament.
El dimarts la Mariona assisteix a la presentació de l'estudi realitzat per l'Institut Municipal de
Mercats de Barcelona sobre el Mercat del Carrilet.
El dijous, la Marta Llorens participa en la roda de premsa que la CUP de Torredembarra organitza
per denunciar l'adjudicació de la contracta del servei de la neteja a l'empresa FCC, que ostenta el
mateix servei a la nostra ciutat, en comptes d'optar per altres alternatives com ara la internalització
del servei per part del propi ajuntament de Torredembarra.
Divendres membres del Grup Municipal participen en l'acte per l'1 de Maig que es realitza a la
Plaça de la Farinera, organitzat per diversos col·lectius.
El dilluns hi ha la Comissió Informativa de Transparència en la que s'hi aborda l'aprovació de les
cartes de serveis de Biblioteques i de Serveis Funeraris, en teniu el resum a sota.

INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA CUP
Comissió Informativa de Transparència. 24/04/2017
En nom de la CUP hi assisteixen els consellers Marta Llorens, Mariona Quadrada i Oriol Ciurana.
Aprovació de les cartes de serveis de biblioteques i funerària.
Funerària:
Els representants de la CUP s'hi abstenen perquè hi ha un punt en de desacord: les persones
sense solvència econòmica es poden enterrar, poden tenir un fèretre, però NO poden tenir sala de
vetlla. (Diuen que n’hi ha que no en volen...).
Els representants de la CUP pregunten quins requisits calen per rebre el servei de franc ja que ho
ha de certificar serveis socials. Es respon que des de Serveis Socials es fa una valoració.
Els representants de la CUP demanen que, tenint en compte que Serveis funeraris és una
empresa pública i solvent, es faci un bon pla de comunicació per afrontar la competència de
Mèmora.
Biblioteques:
Els representants de la CUP hi han votat a favor.
Els representants de la CUP pregunten sobre els indicadors de seguiment i avaluació. Es respon
que les enquestes que es faran sobre el nivell de satisfacció dels usuaris és una iniciativa nova.
L’avaluació la farà una empresa externa.
Altres: l’Oriol havia demanat la despesa en publicitat i campanyes de promoció, es fa entrega d'un
document incomplet i es crea debat sobre si és aquesta comissió o no la que s’ha de preocupar
d’aquest tema. Finalment es resol que aquestes qüestions han d’anar a la Comissió de Serveis
Generals i Econòmics.

REUNIONS I ACTES INSTITUCIONALS PREVISTOS PER AL SETMANA QUE VE
–

Comissió seguiment nou consorci hospitalari per a la ciutat de Reus. 05/05/2017

PREMSA
Hem anat treballant per les xarxes tot allò que fa referència a l'actualitat municipal:
http://cupreus.cat/?p=866

ACTES ALS QUE ASSISTIM
–

La Mariona assisteix a la presentació al Mercat del Carrilet. 25/04/2017.

–

L'Oriol assisteix als premis Enganxen. 26/04/2017.

